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Na rys. 1 przestawiono
schemat elektryczny odbior-
nika. Inwertery U1C i†U1B
pracuj¹ jako wzmacniacze
w.cz., a dioda D1 z†konden-
satorem C4 stanowi obwÛd
detektora. Cztery kolejne (po-
³¹czone rÛwnolegle) inwerte-
ry wraz z rezystorami R3i R4
tworz¹ wzmacniacz mocy.

Obwody wejúciowe zosta-
³y zestrojone na czÍstotliwoúÊ
Programu I†Polskiego Radia.
Mimo konstrukcyjnej prosto-
ty odbiornika, Program I Pol-
skiego Radia moøe byÊ odbie-
rany przez odbiornik bez an-
teny zewnÍtrznej, w†promie-
niu co najmniej 200 km od
nadajnika w†Solcu Kujaws-
kim.

Odbiornik wraz z bateri¹
i anten¹ mieúci siÍ na jednej
p³ytce drukowanej o†wymia-
rach 25 cm x†3,5 cm. P³ytka
drukowana przypomina li-
nijkÍ szkoln¹. Takie wymia-
ry s¹ narzucone rozmiarem
anteny ferrytowej uøytej do
budowy odbiornika. AntenÍ
ferrytow¹ wraz z†cewkami
odzyskano z†zepsutego od-
biornika radiowego z†zakre-
sem fal d³ugich. Takie roz-
wi¹zanie pozwala na unik-
niÍcie czasoch³onnego nawi-
jania cewek, co dla wiÍk-
szoúci pocz¹tkuj¹cych elek-
t ronikÛw jest zajÍciem
nielubianym.

Po zmontowaniu uk³adu,
sprawdzeniu poprawnoúci
montaøu i†w³¹czeniu zasila-

nia, moøemy przyst¹piÊ do
uruchamiania. Polega ono
na dostrojeniu obwodu LC
do czÍstotliwoúci sygna³u
noúnego Programu I PR.
W†zaleønoúci od uøytego
kondensatora obrotowego
i†cewki anteny ferrytowej,
podczas strojenia moøe wy-
nikn¹Ê potrzeba wlutowania
rÛwnolegle do C2 dodatko-
wego kondensatora o†pojem-
noúci kilkunastu...kilkudzie-
siÍciu pF lub przemieszcze-
nia cewek na prÍcie ferryto-
wym.
Krzysztof Górski, AVT

Odbiornik radiowy AM

W³asnorÍczne
wykonanie

radioodbiornika przynosi
kaødemu elektronikowi
duøo satysfakcji, nawet

wtedy, gdy jest to
urz¹dzenie tak proste,

jak opisane w†artykule.
Rekomendacje:

projekt dos³ownie dla
kaødego, kto choÊby

trochÍ lubi lutownicÍ.
Ponadto, samodzielne

wykonanie radia jest dla
elektronika rodzajem

sprawdzianu
umiejÍtnoúci.

Rys. 1

Rys. 2

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 2,2MΩ
R2: 10kΩ
R3: 1kΩ
R4: 100kΩ
Kondensatory
C1: 100pF
C2: 200pF obrotowy
C3, C5, C8: 100nF
C4: 10nF
C6, C7: 220µF/16V

P³ytka drukowana jest dostÍpna w AVT - oznaczenie AVT-1360.

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem: http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
grudzien02.htm oraz na p³ycie CD-EP12/2002 w katalogu PCB.

Półprzewodniki
D1: 1N4148
U1: 4049
Różne
L1, L2: cewka na fale
długie wraz z anteną
ferrytową
Bateria 9V 6F22


